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Představení Sabris Quick Scan

Typický průběh

Výstupy

Přínosy

Reálné zkušenosti



• O co se jedná?
• Jde o službu poskytovanou společností Sabris CZ

• Co je cílem/výstupem?
• Konsolidované informace k přechodu na SAP S/4HANA

• Kdo Quick Scan realizuje?
• Zkušení konzultanti Sabris CZ

• Co je k tomu potřeba?
• Přístup do systémů zákazníka

• Jak dlouho to trvá?
• Zhruba 3-6 týdnů

Přestavení Sabris Quick Scan



Typický průběh

Příprava

•Objednávka

•Tým

•Přístupy

•Harmonogram

Analýza 
současného stavu

•Readiness
Check

•0,5 - 1 den 
konzultace 
na místě

•SAP 
Transformation
Navigator

Zpracování 
výsledků analýzy

•Přehled 
používané 
funkcionality

•Shrnutí 
výstupů 
z Readiness
Check

•Shrnutí 
výstupu ze SAP 
Transformation
Navigator

Předání výstupů

0,5 denní 
prezentace 
výstupů on-site

•Předání 
výstupů 
v elektronické 
podobě



Výstupy

1. Přehledová prezentace

2. Detailní výstup z Readiness Check přístupný na ..support.sap.com

3. Generovaný dokument z aut. systémové analýzy
• Sabris_QuickScan_Output_ReadinessCheck_yymmdd.doc

4. Generovaný přehled položek pro kontrolu zák. vývoje
• Sabris_QuickScan_Output_SimplificationItemSet_yymmdd.xlsx

5. Přehled používané funkcionality
• Sabris_QuickScan_Output_Checklist_yymmdd.xlsx



Výstup Sabris Quick Scan – přehledová prezentace

• Přehled výstupů

• Shrnutí výsledků
• Současný stav

• Přehled podkladů

• Přehled hlavních odlišností SAP ECC vs. S/4HANA relevantních pro daného zák.

• Doporučený postup přechodu na SAP S/4HANA

• Doporučený sizing HW

• Odhad náročnosti přechodu na SAP S/4HANA

• Detailní popis výstupů
• Výstup z Readiness check na ..support.sap.com

• Sabris_QuickScan_Output_ReadinessCheck_yymmdd.doc

• Sabris_QuickScan_Output_SimplificationItemSet_yymmdd.xlsx

• Sabris_QuickScan_Output_Checklist_yymmdd.xlsx



Výstup – Readiness Check – hlavní stránka - příklad

• Výstup z Readiness Check



Výstup – gen. dokument z Readiness Check - příklad

• Výstup ze systémové analýzy jsme pro vás vygenerovali do Word 
dokumentu Sabris_QuickScan_Output_ReadinessCheck_yymmdd.doc.



Výstup - zák. vývoj - příklad

• Obsahuje seznam všech oblastí, ve kterých byl zjištěn zákaznický vývoj a 
kde je funkcionalita SAP S/4HANA odlišná od ECC.



Výstup – Simplification List - příklad

• Obsahuje seznam všech relevantních oblastí dotčených přechodem na SAP 
S/4HANA.



Volitelné následné kroky po Quick Scan

• Konzultace k optimalizaci konverze R3 na S4
• Detailní analýza zákaznického kódu s ohledem na použití v S4

• využití standardních SAP nástrojů + Sabris know-how

• využití Sabris centrálního systému pro kontrolu a vzdáleného přístupu do vašeho systému 
(RFC)

• Minimalizace odstávky produktivního systému
• konzultace k NZDT ve spolupráci se SAP

• příprava na NZDT



Volitelné následné kroky po Quick Scan

• Provedení CVI ve vašem stávajícím landscape
• návrh mapování C/V do BP

• nastavení a konverze C/V do BP

• Konverze R3 na S4
• pouze technická (nastavení, úpravy kódu)

• kompletní ověřovací (nastavení, úpravy kódu, převod funkcionality, datová 
konverze)

• kompletní produktivní 
• stejné jako ověřovací, ale na produktivním systému


